Møteprotokoll

Læringsmiljøutvalget HiG

Dato: 06.01.2017
kl. 12:00 – 13:30
Sted: Møterom HiGB-314
___________________________________________________________________________
Faste medlemmer som møtte:
Funksjon:
Representerer
Ole-Jacob Oosterhof
Medlem-nestleder
Student – SP
Knut Wold
Medlem
Ansatt - TØL
Marianne Skistad
Medlem
Ansatt - HOS
Jørn Wroldsen
Medlem
Viserektor
___________________________________________________________________________
Faste medlemmer som ikke møtte:
Gro Iren Kvanli Dæhlin
Tonje Wei Aanes Fiskvik
Anders Martinsen
___________________________________________________________________________
Varamedlemmer som møtte:
___________________________________________________________________________
Andre/øvrige (observatører) inviterte:
___________________________________________________________________________
Saksliste:
___________________________________________________________________________
Sekretær ønsket velkommen til årets første møte i lokalt LMU ved campus Gjøvik.
001/2017

Innkalling til dagens møte, og møteprotokoll fra 06.09.2016 – godkjent
uten bemerkninger.

002/2017

Konstituering av ny leder og erstatningsmedlem for Gro I. K. Dæhlin som
trer ut av lokalt LMU p.g.a. fusjonen og ny organisering.
Ole-Jacob Oosterhof ble enstemmig valgt til ny leder av lokalt LMU ved
campus Gjøvik. I 2017 skal LMU’ene i NTNU ledes av studentrepresentant.
Studentparlamentet i Gjøvik har valg etter studieår og ikke kalenderår, så
her må det gjøres nyvalg før sommeren 2017.
Viserektor Jørn Wroldsen ønskers velkommen som nytt medlem!
Ove A. Putten forespørres som ny observatør fra seksjon for Drift
Mona Holmen forespørres som ny observatør for bibliotektjenesten.

003/2017

Medlemmenes funksjonstid – valgperioder
Dette avklares etter møte i sentralt LMU, og blir sak på neste lokale LMU.

004/2017

Rapportering til sentralt LMU og den samlede årsrapporten
Sekretær sender over referatet fra møtet til sekretær i sentralt LMU.
Sekretær oversender sentrale punkter fra høst 2015 og vår 2016 som
innspill til årsrapporten.

005/2017

Punkter/tilbakemeldinger å jobbe videre med i 2017
Felles tilbakemeldinger fra Kvalitetsseminaret 2016 ble gjennomgått,
sekretær adresserer tema/problematikk til de respektive ansvarlige/
grupper og/eller enkeltpersoner. Listen over disse punktene vil bli vedlegg
til neste møte i lokalt LMU.
Oppfølgingssaker fra møtet 06.09.2016 gjennomgås i «arbeidsmøte» for
ny LMU leder og sekretær, og kommer som saker i løpet av våren 2017.01.1

006/2017

Eventuelt
Campusutvikling (som er en av oppfølgingssakene fra 06.09.16) er viktig
for både studenter og ansatte ved campus Gjøvik. Det ønskes en sterkere
orientering/involvering i nybygget, og brukerkoordinator Odd Thomas
Olavsen vil bli kontaktet og invitert til et eget møte om N-bygget.

NTNU campus Gjøvik, 12.01.2017
Kari Solfrid Lauritzen

